
Οικογένεια Μαρούτση (Μαρουτσαίοι 1734) 

Το «Μαρούτσης» είναι όνομα αρχοντικής οικογένειας της Παραμυθιάς που 

μετοίκησε στα Γιάννενα, με εμπορική δραστηριότητα στη Βενετία τον 17ο και 18ο 

αιώνα. Στα τέλη του 17ου αιώνα εγκαταστάθηκε ο Λάμπρος Μαρούτσης, γιος του 

Πάνου, ο οποίος ίδρυσε με τους τρεις αδελφούς του, Σίμωνα, Αναστάσιο και 

Χριστόδουλο, εμπορικό οίκο με έδρα τη Βενετία και τα Γιάννενα.  

Στη Βενετία, οι Μαρούτσηδες αναμείχθηκαν στη διοίκηση της ελληνικής κοινότητας, 

ανέλαβαν πολλές φορές το προεδρικό αξίωμα και ασχολήθηκαν με αγαθοεργίες, 

δωρίζοντας μεταξύ άλλων χρηματικό ποσό για τη λειτουργία της λεγόμενης 

Μαρουτσαίας Σχολής στα Γιάννενα. 

Στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα, ο Αναστάσιος και ο Χριστόδουλος 

διετέλεσαν ο πρώτος πρόξενος της Γαλλίας στην Άρτα και ο δεύτερος υποπρόξενος 

της ίδιας χώρας στα Γιάννενα. Έντονη δραστηριότητα ανέπτυξε, λίγα χρόνια 

αργότερα, στην Πετρούπολη ο Λάμπρος, γιος του Χριστοδούλου, ενώ ο αδελφός του 

Πάνος διορίστηκε το 1768 επιτετραμμένος της Ρωσίας στη Βενετία και τιμήθηκε με 

τον τίτλο του μαρκησίου από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Μαρία Θηρεσία και με 

αυτόν του ιππότη του τάγματος της Αγίας Άννας από την αυτοκράτειρα της Ρωσίας 

Μεγάλη Αικατερίνη. Ο Πάνος Μαρούτσης πρόσφερε σπουδαίες υπηρεσίες στους 

αδελφούς Ορλώφ στη διάρκεια της αντιτουρκικής εξέγερσης, γνωστής με το όνομα 

Oρλωφικά. 

Ο Ζαχαρίας και ο Ιωάννης, ο οποίος διέθεσε σεβαστό ποσό για την απελευθέρωση 

των Ελλήνων, ίδρυσαν σχολή στην Άμφισσα. Ενίσχυσαν τους αγωνιστές του Σουλίου, 

της Πίνδου και του Παρνασσού. Ήταν τόσο πλούσιοι, ώστε δάνεισαν και την 

αυτοκράτειρα της Ρωσίας, Αικατερίνη και έφτιαξαν στη Βενετία σπίτια παλάτια που 

διατηρούνται ως σήμερα. 

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βενετία, στο χωριό Levada (Piombino Dese), υψώνεται 

ωραιότατη βίλα με το όνομα Marcello-Μαρούτση. 

Οι Marcello, σημερινοί ιδιοκτήτες της βίλας, είναι απόγονοι ευγενών Βενετών, 

ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται ένας δόγης και πολλοί ανώτεροι 

αξιωματούχοι στην υπηρεσία της Γαληνοτάτης. Το οικόσημό τους δεσπόζει τόσο στη 

σιδερένια πύλη που οδηγεί στον μεγάλο κήπο όσο και στην πρόσοψη της έπαυλης. 

Στην τωρινή του μορφή το οικοδόμημα χρονολογείται στα μέσα του 18ου αιώνα, 



όταν ιδιοκτήτες του ήταν οι αδελφοί Λάμπρος, Πάνος και Κωνσταντίνος Μαρούτση. 

Πράγματι, το 1725, οι Μαρούτσηδες αγόρασαν τη βίλα, που δεν ήταν τότε παρά μια 

απλή αγροικία κτισμένη τον 16ο αιώνα, και με την οικονομική ευμάρεια που 

διέθεταν φρόντισαν να την επεκτείνουν, να τη διακοσμήσουν και τελικά να τη 

μετατρέψουν σε αρχιτεκτονικό κόσμημα. Αρκεί να σημειωθεί ότι σώζονται στην 

αίθουσα χορού τοιχογραφίες με επεισόδια από τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

έργο του ονομαστού ζωγράφου του Settecento, Giambattista Crosato. Στην 

ιδιοκτησία της οικογένειας Μαρούτση έμεινε η βίλα ως το 1847. Τη χρονιά εκείνη, ο 

Ρώσος πρίγκιπας Sergei Suma-rokoff, που είχε νυμφευτεί την αδελφή του 

Κωνσταντίνου Μαρούτση, Αλεξάνδρα, και είχε λάβει ως προίκα την έπαυλη, την 

έπαιξε στα χαρτιά και την έχασε! Στη συνέχεια, η βίλα πέρασε στην ιδιοκτησία της 

οικογένειας Marcello που την έχει ως σήμερα. 

Με τη διαθήκη το 1734, διαθέτουν διάφορα ποσά από την περιουσία τους σε 

εκκλησίες, σχολές, φιλόπτωχα ταμεία και στους συγγενείς. (Κρατικό Αρχείο 

Βενετίας). 

Με δωρεά του Ιωαννίτη Λάμπρου Μαρούτση, που ήταν έμπορος στη Βενετία, 

ιδρύθηκε το 1742 η Μαρούτσειος Σχολή. Πρώτος διευθυντής ήταν ο ελληνιστής, 

φιλόσοφος, μαθηματικός, φυσικός και χημικός Ευγένιος Βούλγαρης ο οποίος 

καθιέρωσε τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, τη νεότερη φιλοσοφία και την 

ελληνική γλώσσα.  

Το 1805 η σχολή, παίρνει το όνομα του μεγάλου Ιωαννίτη ευεργέτου Ζώη Καπλάνη, 

εμπόρου στη Ρωσσία, σαν Καπλάνειος Σχολή και τίθεται υπό την προστασία του 

Πατριαρχείου. Πρώτος διευθυντής της ορίζεται ο διαπρεπής καθηγητής Αθανάσιος 

Ψαλίδας που είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Ρωσσία και στη Βιέννη. Ο 

Ψαλίδας εκσυγχρονίζει το πρόγραμμα της σχολής, την οποία διευθύνει για 15 

χρόνια, και γίνεται Αρχιδιδάσκαλος των Ιωαννίνων.                

Δυστυχώς η ευεργετική επίδραση της σχολής έπαυσε το 1820 όταν κάηκε για τους 

ίδιους λόγους όπως και η Μπαλάνειος. Παρά την καταστροφή λειτούργησε μέχρι το 

1828. 

 



Το 3ο Δ.Σ Ιωαννίνων το 1961 ανήκε στην εκπαιδευτική περιφέρεια Ζαγορίου-

Μετσόβου και λειτουργούσε με τέσσερις θέσεις (4/Θ). Συγχωνεύεται με το 9ο 4/θ σε 

ένα οκταθέσιο ως 3ο Ιωαννίνων. 

Καταργείται με Π.Δ στις 5/9/1980 και ιδρύεται ως 3ο 12/θ Μαρούτσειο Δημοτικό 

Σχολείο Ιωαννίνων με Π.Δ στις 6/9/1980.  

Προάγεται από 12/θ σε 13/θ το 1983 και από 13/θ σε 14/θ το 1985. Στη συνέχεια το 

1989 υποβιβάζεται σε 12/θέσιο. Ταυτόχρονα ιδρύεται το 22ο 6/θέσιο Δημοτικό 

Ιωαννίνων και συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο. 

Τέλος το από το σχολικό έτος 2011-2012 συγχωνεύεται με το 22ο Δ.Σ. σε 3ο  12/θέσιο 

Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ( Ε.Α.Ε.Π. ) 


